Gliwice, 4 września 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI DORADCY ZAWODOWEGO ORAZ COACHA PSYCHOLOGA
1. Nazwa i numer projektu: „Kwalifikacje spawacza dla osób pozostających bez pracy do 29 lat”
nr WND-POWR.01.02.01-24-0023/17
2. Beneficjent: Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG Sp. z o.o.
3. Okres realizacji projektu: 1.09.2018 – 31.07.2019
4. Tryb wyboru wykonawcy usługi: zasada rozeznania rynku (poniże 20 tys. zł netto)
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6. Miejsce realizacji zamówienia: Gliwice, ul. Łużycka 16
7. Grupa docelowa projektu:
20 os. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zgodnie z def. młodzieży NEET,
niezarejestrowanych w PUP (z wyłączeniem gr .doc. 1.3.1 POWER) zamieszkałych w woj. śląskim w
wieku 18- 29 lat.
8. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór osób na stanowiska:
a)

Doradca zawodowy

b)

Coach - psycholog

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde ze wskazanych stanowisk.
Formy wsparcia realizowane będą w dni robocze / weekendy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego w okresie wrzesień 2018 – kwiecień 2019.
Wynagrodzenie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób. Wymiar czasu pracy może ulec zmianie w
zależności od ostatecznej liczby osób.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonawców usług wymagany jest
bezwzględnie wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (dotyczy części a i b).
Wymagania i zakres prac na stanowiskach objętych przedmiotem zamówienia:
a.

Doradca zawodowy

Wymagania: wykształcenie kierunkowe, min. 5-letnie doświadczenie w doradztwie zawodowym dla
osób pozostających bez pracy, preferowany psycholog
Zakres prac: opracowanie min. 20 Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla każdego uczestnika
projektu na podstawie wywiadu i testów, monitoring wdrożenia IPD w trakcie realizacji projektu, w
ramach IPD: identyfikacja potrzeb, oczekiwań, bilans kompetencji, wykształcenia i doświadczenia
zawodowego, określenie deficytów i potencjału, ocena sytuacji społeczno-zawodowej, określenie

celu zawodowego, ustalenie działań do samodzielnej realizacji w trakcie trwania projektu,
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, adekwatność przewidzianych w projekcie form
wsparcia.
Wymiar czasu pracy doradcy zawodowego: 2 spotkania po 1,5 h/os. * 20 os. = 60 h
b.

Coach – psycholog

Wymagania: wykształcenie wyższe psychologiczne, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe, mile
widziane doświadczenie w realizacji doradztwa psychologicznego w przedmiocie oferty
Zakres prac: planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie
kompetencji i kwalifikacji zawodowych bazując na określonych w IPD potrzebach i problemach,
opracowanie diagnozy psychologicznej na podstawie testów psychologicznych pomocnych w
kształtowaniu postaw na stażu zawodowym i dalszej pracy zawodowej.
Wymiar czasu pracy coacha - psychologa: 2 h/os. * 20 os. = 40 h
Celem udokumentowania wykształcenia i doświadczenia zawodowego niezbędne jest złożenie CV lub
zaświadczeń / dyplomów potwierdzających kwalifikacje.
9.

Kryterium wyboru ofert:

Warunkiem formalnym wyboru oferentów jest przedłożenie kompletu dokumentów wymaganych w
punkcie 8 (ocena 0 – nie spełnia, 1 – spełnia). Oferty, które spełnią wymóg kompletności zostaną
ocenione zgodnie z kryterium ceny: waga 100%.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Kryterium cena:
P min
An = ----------------------------- x 100 pkt.
Pn
An – liczba punktów przyznanych ofercie podlegającej ocenie za kryterium cenowe
P min – cena minimalna wśród ważnych ofert
P n – cena zaproponowana przez Wykonawcę
Kryterium stosowane jest do każdej z części zamówienia oddzielnie.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym składki ZUS i podatki.
10.Termin i miejsce składania ofert
Prosimy o składanie oferty (osobiście, e-mailem lub pocztą) do dnia 11 września 2018 r. do godz.
9.00 zgodnie z załączonym formularzem oferty w Biurze Projektu.
Zakład Doskonalenia Kadr – KOMAG sp. z o.o.
Ul. Łużycka 16
44-101 Gliwice
Tel. 32/ 237 48 20
e-mail: spawacz@zdk-komag.pl
Osoba do kontaktu: Justyna Juroszek

11. Upublicznienie
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie www.zdk-komag.pl zakładka „Projekty unijne”

Załączniki: Załącznik 1 Formularz oferty

